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1.1 Latar Belakang 

Kecurangan(Fraud) telah ada sejak dulu hingga saat ini. Di Indonesia 

sendiri  mendengar kata fraud di sektor publik maupun sektor swasta telah 

menjadi hal yang sangat umum. Fraud merupakan sebuah kejahatan karena 

meliputi berbagai tindakan yang melawan hukum. Terdapat istilah yang 

digunakan untuk menggambarkan fraud, yaitu kejahatan kerah putih (White-

Collar Crime) yang dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland seorang penulis pada 

tahun 1939. 

Menurut Black‟s Law Dictionary, quoted in Wells (1992;247) dalam Rio dan 

Mahmud (2003:2) mendefinisikan fraud sebagai: 

“Embracing all multifarious means which human ingenuity can devise and 

which are resorted to by one individual to get an advantage over another 

by false suggestions or suppression of truth, and includes all surprise, 

trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another is 

cheated” 

Dari kutipan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fraud merupakan 

keuntungan yang diambil seseorang dari orang lain dengan berbagai cara yang 

tidak adil. 

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan secara 

skematis jenis – jenis fraud dalam bentuk fraud tree. Secara skematis fraud 



terbagi kedalam tiga jenis utama, yaitu korupsi (Corruption), pengambilan aset 

secara ilegal (Asset Misappropriation), dan kecurangan dalam penyajian laporan 

keuangan (Fraudulent Statement). Menurut Bhasin (2013:12) dalam European 

Journal of Accounting Auditing and Finance Research menyebutkan bahwa:  

“According to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 

2010), there are three main categories of fraud that affect  oganizations: 

asset misappropriations, fraudulent financial statements, and corruption. 

Surveys in the past have shown that “asset misappropriation is the most 

widely reported type of fraud in India, although corruption and bribery are 

growing the most rapidly. The risks of fraud may only be increasing, as we 

see growing globalization, more competitive markets, rapid developments 

in technology, and periods of economic difficulty.” 

Sisi lain dari fraud adalah kelemahan dalam corporate governance. 

Kelemahan dalam bidang penegakan hukum, standar akuntansi, dan lain-lain 

konsisten dengan tingkat korupsi dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara 

(Tuanakotta, 2007:23). 

Korupsi merupakan bagian dari fraud. Indonesia merupakan negara yang 

tak luput dari praktek korupsi maupun praktek kecurangan lainnya seperti 

penyalahgunaan aset, penyuapan, maupun pencucian uang (money loundering). 

Strategi yang telah dibuat oleh berbagai pihak dalam memerangi praktek korupsi  

sepertinya belum mampu menciptakan sistem yang jujur dan bersih dari tindak 

kecurangan dan penyelewengan. Korupsi di negara-negara yang dipimpin oleh 

penguasa yang diktatorial cenderung merupakan mega korupsi yang melibatkan 



keluarga dan kroni mereka. Karena itu tatanan kelembagaan yang menjamin check 

and balance, termasuk pemantauan pers, sangat penting dalam memerangi 

korupsi (Tuanakotta, 2007:3). 

Arifin (2002:2) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menyatu 

menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan (sistematik), bahkan pemerintahan 

akan hancur jika korupsi tidak benar-benar diberantas. 

Bank Dunia (World Bank) mempunyai program global untuk memerangi 

korupsi. Dalam harian Kompas (2006) menceritakan presiden Bank Dunia saat itu 

(Paul Wolfowitz), ketika berkunjung ke Indonesia mengatakan bahwa tidak ada 

tempat lain yang lebih jelas dari Indonesia untuk menunjukan betapa dahsyatnya 

dampak korupsi itu. Saat itu Bank Dunia berjanji membantu Indonesia 

mendapatkan kembali uang Negara yang dikorupsi maupun asset-aset lain yang 

dilarikan koruptor keluar negeri.  

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis Transparency 

International (TI) pada tahun 2014 dalam dw.de, Indonesia menduduki peringkat 

107 dari 174 negara yang diperiksa dalam urutan negara paling korup di dunia. 

Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan 

perkembangan ekonomi pesat. 

Kasus korupsi yang semakin marak terjadi dan sering muncul 

dipemberitaan media massa melibatkan para pejabat dan orang penting yang 

berpenghasilan tinggi. Jawaban sederhana berkisar sekitar corruption by need, by 

greed, and by opportunity; korupsi karena butuh, karena serakah dan kerena 

adanya peluang. Menurut Robertson and Louwers dalam Rio dan Mahmud (20  



03:46) menyatakan bahwa: 

“According to SAS No.82, two factors that stimulate fraud are motivation 

and perceived opportunities. Motivation consists of pressure or incenives 

to commit fraud while perceived opportunities consist of trust violation.” 

 Dewasa ini, para pelaku korupsi semakin cerdik dalam melakukan 

penyelewengan maka dari itu diperlukan audit khusus yang mana lebih spesifik 

dalam menemukan tindak kecurangan (fraud). Audit yang lebih spesifik dalam 

menelusuri tindak kecurangan atau tindak korupsi yaitu audit investigatif. Audit  

investigasi dilaksanakan ketika telah ada indikasi dari beberapa pihak tentang 

adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.  

 Audit (pemeriksaan) investigatif yang tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 sebagai audit yang khusus ditujukan 

untuk mengungkap kasus atau penyimpangan yang berindikasi Korupsi Kolusi 

dan Nepotisme (KKN). Audit investigasi umumnya merupakan pengembangan 

lebih jauh atas hasil audit operasional yang menunjukan adanya indikasi KKN, 

namun bisa juga didasarkan atas berita media massa mapun pengaduan dari 

masyarakat. Dengan demikian audit investigasi bertujuan mengungkap indikasi 

kerugian negara atau daerah dan mengandung unsur pidana yang disebabkan 

perbuatan korupsi (fraud). Audit ini pada dasarnya menerapkan audit yang lazim 

dikenal, namun memasukan ciri, pengetahuan, dan kemampuan investigasi agar 

dapat mengungkapkan indikasi fraud sebab bila menerapkan audit umum, indikasi 

fraud sulit terungkap (Priantara, 2011:36).  



Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan general audit 

karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini 

menyebabkan tugas dari seorang auditor investigatif lebih berat daripada tugas 

auditor dalam general audit. Selain harus memahami tentang pengauditan dan 

akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam 

hubungannya dengan kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan 

keuangan negara (Karyono, 2013:132). 

Dalam suatu audit secara umum maupun secara khusus untuk mendeteksi 

fraud, auditor internal maupun auditor eksternal secara proaktif berupaya melihat 

berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan 

dengan perlindungan terhadap asset (safeguarding of asset), yang rawan akan 

terjadinya fraud. Ini adalah bagian dari keahlian auditor. Audit secara umum 

(general audit) diperoleh temuan audit, atau tuduhan (allegation) dari pihak lain, 

atau ada keluhan (complaint), auditor bersikap reaktif. Temuan audit, tuduhan 

maupun keluhan dapat saling berkaitan, namun apabila ketiganya tidak berkaitan 

tetapi mengarah kepada petunjuk adanya fraud auditor harus bereaksi dan 

mendalaminya dengan investigatif (Tuanakotta, 2007:18). 

Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian 

terkecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi (Tuanakotta, 2007:159). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk melakukan pengusutan berbagai tindak 

kecurangan diperlukan kompetensi yang memadai dari seorang auditor 

investigatif.  



Potensi untuk menemukan fraud tergantung kepada waktu dan keahlian 

auditor, untuk itu kompetensi merupakan hal yang penting dimiliki oleh auditor 

investigatif. Kelemahan auditor biasanya terlihat dari kebiasaan melaporkan 

temuan mereka. Temuan yang begitu penting dapat berakhir dengan kalimat 

„tidak didukung bukti-bukti yang cukup‟ (Tuanakotta, 2007:45) 

 Indonesia memiliki banyak kasus korupsi yang belum juga dituntaskan. 

Misalnya, dalam harian sindonews.com pada Desember 2014 memberitakan 

bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan informasi terdapat 11 

kasus korupsi yang belum 100 % dituntaskan meskipun telah dilakukan proses 

penyelidikan. Perkara kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

misalnya, KPK hanya menjerat penerima, perantara suap dan pihak yang 

diuntungkan namun, hingga kini belum terungkap siapa saja bandar atau 

penyandang dana yang memberikan suap.  

Kasus lain yang belum tuntas adalah proyek Sistem Komunikasi Radio 

Terpadu (SKRT) Kementrian Kehutanan yang merugikan negara lebih dari Rp 80 

miliar. KPK cukup berhasil menjerat Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo 

dan pemilik PT Masara Radiokom Anggoro Widjojo serta sejumlah anggota DPR. 

Namun nama pelaku lain yaitu mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, dan dua 

pejabat di Kementrian Kehutanan yang diindikasi menerima suap dari Anggoro 

Widjojo belum juga diproses maupun ditetapkan sebagai tersangka. Kasus lain 

yang ramai diperbincangkan yaitu proyek pembangunan di Hambalang dan 

proyek Wisma Atlet Kemenpora di Sumatra Selatan yang belum selesai 



dituntaskan terkait banyaknya pihak yang terlibat dan baru beberapa nama yang 

telah diproses dipengadilan.  

Kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang besar, banyak 

yang belum dituntaskan dalam penyelidikannya. Portal-garuda.co (2014) 

menyebutkan lebih dari 20 kasus korupsi yang belum diselesaikan sebut saja  

kasus korpsi BLBI dimana saat ini dari 52 kasus baru 20 dalam poses 

penyelidikan dan penyidikan sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan 

hanya enam kasus. Kasus lain yang tak kalah ramai diperbincangkan ialah kasus 

korupsi Soeharto dan keluarganya selama menjabat maupun sesudah lengser 

tahun 1998, masyarakat berspekulasi kasus korupsi ini menimbulkan kerugian 

negara hingga triliunan rupiah, bahkan menurut majalah Times sebesar Rp 150 

triliun.  

Beberapa kasus diatas merupakan kasus korupsi yang besar namun belum 

ada penyelesaiannya hingga tuntas dalam proses penyelidikan, penyidkan maupun 

dalam pengadilan. Diperlukan komitmen yang besar dari auditor untuk 

menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan mengumpulkan bukti yang cukup. Kasus 

diatas merupakan contoh kasus korupsi yang besar dan rumit dalam proses 

penyelidikannya untuk itu, diperlukan kompetensi dari auditor investigatif dalam 

mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk selanjutnya diproses ke pengadilan. 

Apabila auditor dinilai lamban, maka masyarakat akan resah, misalnya kasus yang 

terjadi di Aceh, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aceh 

dilaporkan ke BPKP Pusat oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa) perihal 



BPKP dinilai lamban dalam mengaudit kerugian negara pada sejumlah kasus 

korupsi di Aceh. (harianaceh.co, 2014) 

Beberapa fenomena diatas merupakan kasus korupsi yang memerlukan 

kompetensi auditor dalam penyelesaiannya dalam proses penyelidikan. Untuk itu, 

dalam mendeteksi kecurangan diperlukan kompetensi yang terdiri dari 

pengetahuan, pengalaman, dan sikap mental yang baik. Dengan adanya 

kompetensi yang dimiliki auditor maka akan menumbuhkan sikap profesional 

dalam melakukan pekerjaannya.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh A. Arini 

Lestari P (2014) mengenai Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap 

Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan studi 

kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi 

Sulawesi Selatan, dan oleh Selma Nadila Afiana (2014) mengenai Pengaruh 

Kompetensi dan Independensi Auditor Investigatif terhadap Efektivitas 

Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan survei pada Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, kedua 

penelitian tersebut menjadi referensi pada penelitian kali ini, namun adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian 

kali ini survei penelitian akan dilaksanakan pada bagian investigasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2015 dan pada penelitian ini tidak memasukan unsur independensi sebagai 

variabel independen. 



Mengingat pentingnya kompetensi seorang auditor investigatif dalam 

mendeteksi kecurangan dan pentingnya unsur efektivitas dalam pelaksanaan 

prosedur audit demi terkumpulnya bukti yang cukup dan berkualitas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur 

Audit dalam Pembuktian Kecurangan” (Studi Kasus pada Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan 

masalah penelitian ini adalah apakah kompetensi yang dimiliki auditor investigatif 

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 

berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian 

kecurangan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan identifikasi penelitian 

yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah 

kompetensi yang dimiliki auditor investigatif Perwakilan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

berguna bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk lebih memahami pengaruh kompetensi auditor investigatif terhadap 

efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini berguna sebagai acuan untuk penelitian dan pengembangan 

selanjutnya. 

3. Bagi lembaga terkait 

Sebagai informasi tambahan untuk mengevaluasi apa saja yang patut di 

perhitungkan kembali dalam memajukan sistem kerja agar lebih baik lagi. 

4. Bagi masyarakat 

Penelitian ini berguna dalam menambah informasi dan pengetahuan 

mengenai audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga terkait yang mendukung dalam usaha 

pemberantasan korupsi dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Dimana pada lembaga ini audit investigatif memiliki peran penting dalam upaya 

pendeteksian dan pembuktian fraud atau tindakan yang terindikasi melawan 

hukum. Penelitian ini akan berlangsung pada bulan Januari sampai dengan selesai. 


